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Werkreis Siloam, Kleding en Rookworsten
Verf krabben, schuren, schoonmaken, schilderen...............
Afgelopen zomer trokken we met drie gezinnen richting Roemenië. Verzorgingshuis Siloam was (en is nog steeds)
dringend toe aan een schilderbeurt en wij hoopten daar flink wat in te kunnen betekenen. Dat is ook gelukt, maar er
is ook nog veel werk overgebleven. Daarover op de volgende pagina meer. Eerst een korte samenvatting van onze
werkvakantie.
In het voorjaar hadden we al geld overgemaakt naar Siloam, waarmee een timmerman kon worden ingehuurd die
stukken houtrot zou vervangen. Dat bleek echter op z'n Roemeens gebeurd te zijn. Wij hadden zelf een timmerman
bij ons (gelukkig!) met een goede kijk op het voorbereidde werk. Als we dat zouden schilderen, zou de verf niet
lang blijven zitten. Zo merkten we gelijk hoe groot cultuur, maar ook welvaartsverschillen binnen Europa zijn. En
dat gebeurde vaker... Ter plekke regelden we dus dat er alsnog een andere timmerman kwam, uit een naburig dorp.
Dat bleek een heel geschikte en vakkundige man. Hij heette Stefan, was rond de 40 en woonde bij zijn ouders.
Stefan en onze eigen timmerman Bert hebben de hele week samen gewerkt en heel wat reparaties uitgevoerd. De
rest van de groep was een week lang druk met krabben, schuren, schoonmaken, schilderen en nog meer schuren,
schoonmaken en schilderen.
Na een dag kwamen er zestien kinderen uit kindertehuis Aksza naar
Siloam. Zij bleven de rest van de week, waardoor we zes dagen met hen
hebben kunnen optrekken. Dat was leuk, maar ook erg intensief. Een van
de leidsters van Aksza was meegekomen, Bernadette. Zij sprak goed
Engels, en een aantal van de oudere kinderen ook. Het wordt daardoor
steeds gemakkelijker om met hen te communiceren. De kinderen zijn
momenteel tussen de 11 en 21 jaar. Een stel pubers bij elkaar dus! Dat vergt
veel van de leiding, waarover we ook met hen gesproken hebben. De
kinderen missen een eigen vader en moeder en dat kan nooit door de
medewerkers vervangen worden. Ondanks dat hebben de kinderen het goed
met elkaar en met de leiding (ook al zijn ze het natuurlijk niet overal mee
eens...).
Een week samenleven in zo'n grote RoemeensNederlandse groep stelde
ons wel voor een paar uitdagingen. Zo verwachtten de kinderen van Aksza
dat ze de hele week mochten schilderen. Maar daar hadden wij niet op

gerekend. Een aantal kinderen hebben ons flink geholpen met
schoonmaken, wat al het halve werk was, maar goed schilderen zat er
bij de meesten niet in. Een van de oudste jongens, Szily, bleek heel
handig. Hij is net klaar met een vakopleiding voor automonteur en
had ook al een baan in het vooruitzicht. Hij heeft de beide
timmermannen meegeholpen en heeft ook heel wat schilderwerk
verricht.
Verder werden de kinderen beziggehouden door Bajusz, de oudste
bewoner van Aksza. Hij is 21 en volgt een studie Sociaal Werk. Voor
zijn studie kon hij punten verdienen door gedurende de week een
programma voor de kinderen en ouderen te bedenken en uit te voeren. Hij had zich erg goed van deze taak
gekweten; er was zo'n gevuld activiteitenprogramma dat de kinderen het al snel zat waren. Na enig plooien en
voorzichtig sturen zijn we tot een redelijk compromis gekomen. Zo hebben we met elkaar een kennismakingsspel
gedaan, geknutseld met de ouderen, genoten van een gezellig kampvuur en een feest gevierd op onze laatste avond.
En de kinderen hebben een voetbalwedstrijd NederlandRoemenië gehouden!
Ook bijzonder waren onze dagelijkse gezamenlijke maaltijden (wat kregen we enorm veel! ) en het
bijbelstudiemoment in de ochtend. Samen bijbellezen, bidden en zingen in vier talen (Roemeens, Hongaars, Engels
en Nederlands). Erg mooi!
Met de leiding en medewerkers van Siloam (maar ook die van Aksza) hebben we veel gesproken over de dagelijkse
gang van zaken, de bewoners (een van onze groep heeft nog twee keer meegeholpen bij de verzorging) en het
onderhoud van het gebouw. En we hebben in die gesprekken weer gemerkt hoe lastig het is als je te weinig mensen
en middelen hebt. Voor wat het onderhoud betreft waren we niet de eerste groep schilders. Uit Hongarije was ons al
een groep voorgegaan. Maar het gebouw is enorm groot en het hout en verfwerk hebben veel te lijden van de hete
zomers en koude winters. Ook het metsel en pleisterwerk begon op sommige plaatsen zichtbaar sporen van
achterstallig onderhoud te vertonen...

Hoe verder?

Een oplossing is wellicht niet zomaar gevonden maar we hebben uit de gesprekken opgemaakt
dat er ook in Roemenië subsidies zijn voor verduurzaming van gebouwen. Aksza heeft
bijvoorbeeld zo'n subsidie weten te verkrijgen. Het is echter maar zeer de vraag of een
(ouderen)zorginstelling daarvoor in aanmerking komt en de eisen zijn streng. Maar met of
zonder subsidie, het leek ons en ook de leiding van Siloam, een toekomstbestendigere weg om
de (enkel glas) ramen en houten kozijnen te vervangen door dubbele beglazing en kunstof. Te
beginnen met de kamers van de oudere en zieke bewoners.
En zo hebben we afscheid genomen met de afspraak dat Siloam een plan gaat uitwerken voor
vervanging van de ramen en kozijnen. Op de feestelijke afscheidsavond werd ons duidelijk dat
niet alleen ons kluswerk gewaardeerd werd, maar dat de medewerkers van Siloam en Aksza
ook hoop putten uit onze steun vanuit Nederland!
De medewerkers en leiding van
Siloam en Aksza laten u groeten en
bedanken! En wij danken u voor uw
giften en het vertrouwen dat u in
onze stichting heeft. We vragen u om
Siloam en Aksza in uw gebeden voor
te leggen aan de Heer. Wij leven
allemaal van Zijn onuitputtelijke
genade!

Kledinginzameling
Het is weer zover! De kledinginzameling is in aantocht. Net als voorgaande
jaren op de donderdag en vrijdag na Dankdag.
De kleding is bestemd voor de kinderen van Aksza en de bejaarden van
Siloam. Ook de medewerkers van zowel het kindertehuis als het
bejaardentehuis mogen putten uit de kledingvoorraad. De medewerkers
moeten het doen met lage salarissen, wat op deze manier aangevuld wordt met
gratis kleding.
Kleding die overblijft wordt verkocht voor € 1, per stuk. Dat is fijn voor de
mensen in de regio die geen of weinig budget hebben voor kleding. Tegelijk is
de opbrengst winst voor Aksza.
Er is kleding nodig in alle soorten en maten en voor alle leeftijdsgroepen.
Kleding moet schoon en heel zijn! Speciaal vragen we om schoenen voor de
kinderen. Heeft u schoenen over, verkoop deze dan niet tweedehands, maar
geef ze weg aan een kind dat in de winter graag met warme voeten naar
school wil!
We vragen ook uw aandacht voor twee belangrijke zaken voor Siloam:
 wegwerpwashandjes (als iedereen die een zak kleding komt brengen er een pakje wegwerpwashandjes bij doet,
dan zamelen we heel wat in)
 incontinentiemateriaal. Zowel luiers als onderleggers zijn van harte welkom. Heeft u over, lever het dan niet in bij
de apotheek (daar wordt het vernietigd) maar lever het in bij ons

U kunt uw spullen in de hal van de Eudokiakerk brengen op:
Donderdagmiddag 3 november van 15.00 uur tot 16.00 uur
en
Donderdagavond 3 november van 19.30 uur tot 21.30 uur
en
Vrijdagmorgen 4 november van 8.00 uur tot 11.30 uur

Hulp gevraagd
Tijdens de kledinginzameling hebben we veel hulp nodig. De kleding moet gesorteerd en opgevouwen worden. En
vervolgens moeten de (zware) zakken opgestapeld worden zodat ze klaar staan voor het transport. Op alle hierboven
genoemde tijdstippen kunnen we handen gebruiken!
Wilt u het even laten weten als u komt helpen?
Opgeven kan bij Renate van der Velde (renate@mp23.nl/3319395).
Bij voorbaat hartelijk dank!

Rookworsten
Tegelijk met de kledinginzameling gaan we ook weer rookworsten verkopen! De prijzen zijn als volgt:
€ 3, per stuk of € 12,50 voor vijf stuks.
De rookworsten worden geleverd door slagerij Mastenbroek uit Epe. Deze kwaliteit vindt u in de supermarkt niet!
De rookworsten kunnen ingevroren worden, dus bestelt u zoveel u wilt. Zo kunt u de hele winter lang lekker
genieten van heerlijke rookworsten. De rookworsten zijn volledig glutenvrij!
U kunt de rookworsten bestellen door een email te sturen aan Renate van der Velde (renate@mp23.nl). Vermeld
daarbij de volgende gegevens:
 hoeveel rookworsten u wilt bestellen
 uw naam, adres en telefoonnummer
Telefonisch bestellen kan ook: 0383319395
De rookworsten kunnen worden opgehaald in de Eudokiakerk tijdens de kledinginzameling (zie de data en tijden op
de vorige pagina). De rookworsten moeten bij het ophalen contant betaald worden.
Bestellen kan tot uiterlijk woensdag 26 oktober!

We namen vanuit Nederland
een trampoline mee als
cadeau voor Aksza, maar
eerst hebben onze eigen
kinderen er een week op
gesprongen ..........

Colofon
Steun Christenen Buitenland
p/a Marinus Postlaan 23
8264 PB Kampen

High tea met de bewoners
Driemaal daags
een stevige
maaltijd

Op de laatste avond
kregen we een
volksdansje aangeleerd

Telefoon: (038) 331 93 95
KvK nummer 05063257
Website: www.scbkampen.nl
Email: info@scbkampen.nl
Giften zijn welkom op:
bankrekeningnr.
NL98RABO0331257947
t.n.v. Stichting SCB
De bestuursleden van de SCB
zijn:
Tieno en Renate van der Velde
Greetje Gnodde
Giesanne Postema
Helen van Ingen

